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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα 
κράτη μέλη να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
προσχώρηση της Τζαμάικας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα 
της διεθνούς απαγωγής παιδιών
(COM(2021)0363 – C9-0334/2021 – 2021/0179(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2021)0363),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα 
αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 
δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0334/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου σχετικά με την αποκλειστική 
εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δήλωση αποδοχής 
προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 και το άρθρο 114 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0299/2021),

1. εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τζαμάικας στη σύμβαση της Χάγης του 
1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές 
δίκαιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών, αποτελεί νομικό μέσο μείζονος σημασίας. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί 
από 101 κράτη, μεταξύ των οποίων και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση εισάγει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών προκειμένου 
να διευθετούνται με ταχύτητα υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών, στο πλαίσιο δε αυτό 
λαμβάνεται μέριμνα για την αδιάλειπτη διαφύλαξη του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
σε θέματα που άπτονται της επιμέλειάς του. 

Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Εάν οι γονείς 
προέρχονται από διαφορετικά κράτη, ενδέχεται να ενδώσουν στον πειρασμό να 
εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να εξασφαλίσουν 
την επιμέλεια του παιδιού. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που 
χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα ορισμένων κρατών. Ενδέχεται τα δικαστήρια αμφότερων 
των ενδιαφερομένων κρατών να κηρύσσουν εαυτά αρμόδια και κάθε δικαστήριο να αναθέτει 
την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα που είναι υπήκοος του κράτους του εκάστοτε 
δικαστηρίου.

Σκοπός της σύμβασης είναι η διεθνής προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς συνέπειες 
της παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησής τους, θεσπίζοντας διαδικασίες που 
διασφαλίζουν την άμεση επιστροφή των παιδιών στο κράτος της συνήθους διαμονής τους και 
την προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας. 

Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο στην γνωμοδότηση 1/13, η ΕΕ έχει αποκλειστική 
εξωτερική αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα. Τα κράτη μέλη, επομένως, δεν ενεργούν 
πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η σύμβαση δεν προβλέπει 
την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών.

Τούτο κατέστησε αναγκαία την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία ζητείται από τα 
κράτη μέλη να αποδεχθούν, το καθένα για την επικράτειά του, την προσχώρηση της 
Τζαμάικας στη Σύμβαση και, συνεπώς, την ουσιαστική έναρξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εν λόγω κράτους.

Η προσχώρηση της Τζαμάικας στην Σύμβαση είναι ευπρόσδεκτη. Η εισηγήτρια υποστηρίζει 
πλήρως την προσέγγιση αυτή και συνεπώς προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την 
πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η προστασία των 
αφορώμενων παιδιών εκτείνεται σε όλο το έδαφος της ΕΕ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να αποδεχθούν, προς το συμφέρον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τζαμάικας στη 
σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών
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